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VORDEN I—WIT

GYMNASTIEKVER. „SPARTA" HERDACHT
HAAR 40-JARIG BESTAAN

Van de gemeente Vorden is bekend dat zij naast
de 8-kastelentocht ook een zekere vermaardheid
geniet omtrent het grote aantal verenigingen (ca.
75) dat de plaats rijk is.
Wanneer dan één van de voornaamste verenigingen
een 40-jarig jubileum herdenkt, in dit geval de gym-
nastiekver. „Sparta" met haar vele jeugdleden, dan
mag verondersteld worden dat verschillende ver-
enigingen op de receptie akte de présence geven.
Zaterdagmiddag bleek het tegendeel echter het ge-
val te zijn, want slechts een 7-tal verenigingen
toonden hun belangstelling t.w. het Nutsdeparte-
ment, padvinderij, voetbalver. „Vorden", de V.V.V.
afd. Vorden, de muziekver. „Concordia", het NVV
en de motorclub.
Ook het voltallig college van B. en W. was vertegen-
woordigd. Burgemeester Van Arkel die namens het
Gemeentebestuur het woord voerde, had het reeds
15 jaar geleden een voorrecht gevonden „Sparta"
te mogon gelukwensen met haar zilveren jubileum.
Kon er toen van „Sparta" getuigd worden, dat zij
een vereniging is die een vooraanstaande plaats
innam onder de sportverenigingen in Vorden; dit
is heden ten dage niet minder het geval, aldus de
heer Van Arkel.
Met de heer Groot Wassink als leider, heeft u in de
roos geschoten, zoals ik meerdere malen bij open-
bare uitvoeringen heb kunnen constateren. Het
Gemeentebestuur prijst zich gelukkig, sedert eind
1957 over een modern uitgerust gymnastieklokaal
te beschikken, waar uw leden een dankbaar gebruik
van maken. Het Gemeentebestuur heeft kan
zien, sedert enige jaren een bescheiden jaarlijkse
subsidie ten behoeve van „Sparta's" jeugdleden op
de gemeentebegroting uit te trekken.
Lid te zijn van een gymnastiekvereniging heeft een
special" bekoring. Immciv, niet alleen gaat men
door de veelzijdige oefeningen over een gezond en
lenig lichaam beschikken, maar ook wordt onder
de leden het saamhoi-igheiclsgevoel aangekweekt en
versterkt en kent men bij „Sparta" geen onder-
scheid tussen rang of stand, arm of rijk, aldus bur-
gemeester Van Arkel.
Namens de tumkring „De Graafschap" voerde de
heer Vlam het woord. Deze vond „Sparta" een goe-
de vereniging hetgeen wel bleek uit de behaalde
resultaten bij de vaardigheidsproeven. Ook op turn-
kringdagen slaat „Sparta" steeds een uitstekend
figuur.
Vervolgens sprak de heer W. Vervelde, voorzitter
der gymnastiekver. S.G.V. uit Steenderen. „Sparta"
heeft getoond een goede buur te zijn, want toen
we in Steenderen met leidersproblemen te kampen
hadden, hebben 2 leden van „Sparta" ons geholpen.
De heer Vervelde bracht hiervoor de heren Hogen-
doorn en Rouwenhorst hartelijke dank.
Verder waren er afgevaardigden van de zusterver-
enigingen uit Ruurlo, Hengelo en Borculo.
Des avonds vond er in het Nutsgebouw een jubi-
leumuitvoering plaats waarvoor veel belangstelling
bestond. Na een welkomstlied door de gezamenlijke
leden, opende voorzitter Dalstra deze avond.
Hierna werd op vlotte wy'ze een afwisseld turnpro-
gramma afgewerkt o.l.v. de heer J. A. Groot Was-
sink. Alle groepen deden mee en iedereen deed zijn
best deze jubileumuitvoering zo prachtig te doen
slagen.
Na afloop overhandigde voorzitter Dalstra een
blijk van waardering aan de heer en mevrouw Groot
Wassink en de heer Koop.
De heren L. Rouwenhorst en G. Koop werden door
de voorzitter gehuldigd voor het feit dat beiden
langer dan 25 jaar aktief lid van „Sparta" zijn ge-
weest. Een speldje van het K.N.G.V. was hun be-
loning.
Hierna besloot een gezellig bal met muziek van de
„Rhythm Stars" deze voor „Sparta" zo heuglijke
dag.

WERELDGEBEDSDAG
Vrijdag l maart wordt de wereldvrouwengebedsdag
weer gehouden. Alle vrouwen die hier belangstel-
ling voor hebben worden 's avonds 8 uur in de Ge-
reformeerde kerk verwacht.

Zondagmorgen hebben d(
den en Witkampers op <
meentelijk Sportpark eei
strijd gespeeld.
Voor de rust was het eer
waarbij de achterhoedes v«. t ^^^ ^„«.ncn uuim-
neerden. Vooral de stopper van de Witkampers
maakte aan menige aanval van de geelzwarten een
einde. By de thuisclub duurde het allemaal te lang
en elke aanval was te doorzichtig, zodat het voor
het Witkampers-doel praktisch geen enkele maal
gevaarlijk werd.
Aan de andere kant probeerde de Larense midvoor
Schippers het nog al eens met verre schoten, doch
deze konden doelman Wissels niet verontrusten. De
ruststand O—O was dan ook geheel in overeenstem-
ming met het vertoonde spel.
In de tweede helft startten de bezoekers met een fel
offensief, waardoor middenvoor Schippers na 10
minuten bij een scrimmage kon scoren O—1.
De thuisclub trachtte hierna de bakens te verzetten,
maar het plaatsen bleef veel te slordig. Witkam-
pers-doelman Goldstein behoefde in deze tweede
helft slechts sporadisch op te treden. Na twintig
minuten was Schippers de Vordense achterhoede te
vlug af, zijn in volle ren afgevuurd schot beukte
echter de lat, waarna r.-buiten Schepers buiten be-
reik van Wissels in het net kopte O—2.
De bezoekers gingen onverstoord door en Wissels
werd diverse malen aan de tand gevoeld. Rechts-
binnen Kuiper was de grondlegger voor het derde
Larense doelpunt toen hij een slecht weggewerkte
bal opving en middenvoor Schippers een niet te mis-
sen kans bood O—3. Bij Vorden was de fut er hele-
maal uit en werd er over alle linies zonder over-
tuiging gespeeld.
Tien minuten voor tijd bepaalde Kuiper met een
schitterend schot de eindstand op O—4. Een ding
zullen de geelzwarten uit deze ontmoeting wel ge-
leerd hebben, nl. dat met praten geen wedstrijd
gewonnen kan worden.

LEDENVERGADERING
A.R. KIESVERENIGING

In de zaal Eskes hield de A.R. Kiesvereniging „Ne-
derland en Oranje" een matig bezochte ledenver-
gadering onder leiding van haar voorzitter de heer
A. J. Lenselink.
Spreekster was mej. J. van Leeuwen uit Rijswijk
(kandidate voor de Tweede Kamer) over het onder-
werp: „Chr. Politiek—Juist nu".
Spreekster zei dat wij in een bezeten wereld leven.
Wij leven op een vulkaan en het is er goed wonen.
Er heerst meer algemene welvaart, doch er zijn nog
ontstellend veel noden. Onze welvaart kan een
schijnwelvaart worden als deze niet aangewend
wordt om een politiek van naastenliefde te bedrij-
ven. De taak van de christen is het dienen van God
en de naaste, ook in het staatkundig leven. De bijbel
en de geschiedenis moeten ons tot leidsman zijn.
Het leven moet zo ingericht worden dat een mens
kan beantwoorden aan zijn taak, n.l. het evenbeeld
zijn van God.
Na de pauze werd een groot aantal vragen gesteld,
welke uitvoerig werden beantwoord.
De voorzitter dankte spreekster voor haar mede-
werking aan deze leerzame avond.
Medegedeeld werd dat op 22 maart a.s. Prof. Mr.
Dr. I. Ai Diepenhorst (lid der Eerste Kamer) uit
Zeist voor de A.R. Kiesvereniging een spreekbeurt
zal vervullen.

Nutsbibliotheek Yorden
Romans en populair wetenschappelijke
boeken 10 et p. week.

Kinderboeken 5 et p. week,

Studieboeken op aanvraag gratis.

Veilig gebruik
Jaren beproefd en hoog geroemd
Mijnhardt's Zenuwtabletten

MEVR. DE MOOR SPRAK TE VORDEN
Voor de Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Vorden, sprak
in zaal Eskes Mevr. C. M. de Moor-Ringnalda uit
Bilthoven over „de kunst om te leven na ons der-
tigste jaar". In een geanimeerd betoog vertelde
spreekster, dat wij al vroeg moeten beginnen ons
voor te bereiden op ons oud zijn. Wanneer de drukte
van een jong gezin het bijna niet toelaat, moet ons
toch steeds voor ogen staan het vergaren van
geestelijke rijkdom, wat in de ouderdom zijn nut
afwerpt. Waardig oud worden is een meesterwerk
van wijsheid on men kan — oud geworden zijnde —
ook nog wat voor de jongeren betekenen, omdat
men dan meer de hoofdzaken van de moeilijkheden
in het oog houdt en hierin de jongeren de weg wij-
zen. Het is heerlijk voor de ouderen die in een
rustig geloof een blijde toekomst verwachten, al-
dus spreekster. Op deze inleiding volgde een leven-
dige bespreking.
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EBLAD VOOR VORDEN
olters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

zondag 3 maart
<erk.
Leeuwen, van Almen.

en.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burjtelijke stand van 20 t.m. 26 februari.
Geboren:"z.v. C. G. Vliem en R. J.Wensink;
z. van W. J. Bolderdijk en B. Berenschot.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. C. Verwijs en P. G. A. Plomp.
Overleden: H. Oberink, vr., 81 jr., wed. van
H. J. ter Huerne: H. G. Kappert, vr.. 80 jr.,
wed. van F. Nout; H. Leemkuil, m., 87 jr.,
weduwn. v. J. W. Bloemendaal; D.W.Hid-
dink, m., 80 jr., echtgen. van G. Barink.

A.s. zondag 3 maart

JEUGDDIENST
Voorganger: *

Ds. H. J. van Leeuw , van Almen

Onderwerp van dz preek:

„Vasten"

Aanvang samenzang om 9.50 uur.

NEDERLANDS (ZWEM) ELFTAL
MAAKT TRIP DOOR ZUID-AFRIKA.

Maandag 18 maart zal deze ploeg weer in Neder-
land terugkeren.
U blijft hier. U zwemt niet? Ook niet in het geld?
U heeft misschien gewone wensen voor maart.
Uit een moderne kollektie bij Tragter kiezen.
Kocht U daar al eens? O, dan zult U er ook
terugkomen. Zo kunt U in een „dure tijd" het
hoofd beter boven water houden! (adv.)

C.H.U. VERGADERDE
Op uitnodiging van de Christelijk Historische Kies-
vereniging sprak in hotel Brandenbarg Dr. H. A.
Schuring uit Aalten over „de algehele politieke
situatie".
Spr. had voor de a.s. verkiezingen goede verwach-
tingen voor de C.H.U. De moeilijke omstandigheden
in de V.V.D. en de verminderde werfkracht in de
A.R.-partij zijn hieraan niet vreemd. De door de
P.S.P. verwachte voordelen uit het synodale schrij-
ven inzake gedeeltelijke en éénzijdige ontwapening,
achtte spr. zeer gering.
Inzake de E.E.G. ontwikkeling merkte de heer
Schuring op, dat de C.H.U. drie bekwame kamer-
leden heeft, die in de Europese ontwikkeling bij-
zonder goed georiënteerd zijn. Door de E.E.G. is
de welvaart, gedeeltelijk onbewust, gegroeid. Indien
Engeland zou toetreden tot de E.E.G. zullen de
landbouwers dit in de portemonnaie kunnen ver-
nemen. Het zou gunstig voor hen zijn.
Aan het eind van zijn causeric behandelde de heer
Schuring het falen van de landbouwpolitiek van
minister Marynen.
Na de pauze werd de heer Schuring een groot
aantal vragen gesteld en wel speciaal over het
landbouwbeleid.

RIB-EDELDONS
Helder wit, elastisch en
warm, ook na talloze was-
beurten!
Shirt 3.95
Shirt met mouw 5.25
Sportbroek 3.95
3/4 Broek 6.20
Lange Broek 6.90

Haal het
even bij....

BERMUDA
Extra soepel fijnrib, hagel-
wit. Moderne J-sluiting.
Ook in jongensmaten ver-
krijgbaar. Maten O t/m 7.
Shirts of slips per stuk
van 1.45 tot 3.45
Shirts met mouw alleen
maten 5, 6 en 7
3.40-4.15

RIJVERENIGING „DE GRAAFSCHAP"
Onder voorzitterschap van de heer D. Norde, hield
de landelijke rijvereniging „De Graafschap" in café
Eskes de jaar ing. Uit het verslag van de
secretaris, de heer J. J. van der Peijl, bleek, dat de
vereniging thans 28 leden telt en dat de heer G. H.
Wuestenenk, 25 jaar lid van de vereniging is ge-
weest. De voorzitter prees de staat van dienst van
de jubilaris, die sedert 1938 veel voor de vereniging
heeft gedaan als lid, als bestuurslid. Als blijk van
waardering werd hem hiervoor een cadeautje aan-

• len.
Wijlen de heer F. Toorneman, die vele jaren zy'n
medewerking verleende als dierenarts op de wed-
strijden, werd enkele ogenblikken staande herdacht.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer D.
Pardij s, bleek, dat er over 1962 een heel klein batig
saldo was. Besloten werd om de leden, die nog ach-
terstallige contributie hebben aan te schrijven om
de openstaande posten voor l mei a.s. te voldoen,
anders zal oen kwitantie worden aangeboden.
De heren D. J. Pardij s, D. Norde en B. Wunderink
werden als bestuurslid herkozen.
Besloten werd om op Hemelvaartsdag deel te ne-
men aan het concours te Ruurlo. Deze zomer zal
ook weer een demonstratie worden gegeven voor
Vreemdelingenverkeer. In november zal er een sa-
mengestelde- tevens streekwedstrijd worden gehou-
den. In verband met de deelname aan de concour-
sen wees de voorzitter er op, dat het, zodra de
weersomstandigheden dit toelaten, nodig is dat er
tweemaal per week geoefend wordt.
Op 24 februari 1964 zal het dertig jaar geleden
zijn dat de rijvereniging „De Graafschap" werd
opgericht. In pi'incipe werd besloten om het dertig-
jarig bestaan te herdenken, door in het voorjaar
van 1964 een oriënteringsrit of iets dergelijks te
houden. Het bestuur werd gemachtigd de plannen
hiervoor nader uit te werken.

LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL HIELD
SCHAATSWEDSTRIJDEN

De leerkrachten van bovengenoemde school orga-
niseerden schaatswedstrijden voor de diverse klas-
sen. De wedstrijd stond onder leiding van de sport-
1('i-aar, de heer Remmelink.
Uitslagen van de eerste klassen: 1. Toos Klein
Ikkink; 2. Hermien Lubbers; 3. Joke Langenberg.
Uitslagen van de tweede klassen: 1. Thea Brummel-
man; 2. Anja Koers; 3. Gerrit Begieneman.
Uitslagen van de VVB klas, de 3A en 3H klas:
1. Toos Leunk; 2. Gees Leunk; 3. Dini Steege.
Tot slot reden de 3 eerste prijswinnaressen van de
groepen nog tegen elkaar om het kampioenschap
van de school. Winnares werd Toos Leunk; 2. Toos
Klein Ikkink; 3. Thea Brummelman.

ZEUG MET 27 BIGGEN
Bij de landbouwer L. in de buurtschap Mossel wierp
een zeug niet minder dan 27 biggen. Enkele van
deze biggen stierven vrij kort na de geboorte.



Bij de Textiel-specialist
deze week:
Tricot NyIon Overhemden 9.9O

Heren Sjaals 3.50

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

)

Met ingang van l maart 1963 zullen wij het geven van

autorijlessen voor personenauto beëindigen en overdragen aan

Rijschool UMBERT HADDERS te Zutphen.
U dankend voor het genoten vertrouwen, bevelen wij onze

opvolger ten zeerste bij U aan.
G. A. SEESING

Met ingang van l maart 1963 zullen wij de Autorijschool
van G. A. Seesing te Vorden overnemen.

Beleefd aanbevelend, L. HADDERS, Zutphen

Zie advertentie elders in dit blad.

Wij gaan door met

rijlessen voor vrachtauto
eventueel gecombineerd met rijbewijs voor bus.

Wij gaan door

auto's te verhuren zonder chauffeur
Bespreek nu reeds voor Uw vakantie's.

Wij gaan door

met de taxi-onderneming
en staan ook 's nachts voor U klaar.

Wij gaan door

ons bij U aan te bevelen

George Seesing
Burg. Galléestraat 14 - Vorden - Telefoon 14K

H.H. Landbouwers.
Voor

Kapbroeken en
Klauwbeschermers

aanbevelend,

de Satlermeister

Hederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
Afd. Zutphen - Tel. 06750-4319

Inlichtingen: Dr. J. Rutgershuis
woendagsavonds van 7 tot 10 uur.

Lam mersstraat 3a - Zutphen

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 • Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEl^BI/DE SPAR
IS SPAREN B|J DE KOOP

Spar poederkof f ie = 100°\0 koffie
Blikje/potje van 188 et voor 178 et en deze weck 20% zegelv.
Grote pot van 680 et voor 665 et en deze week 20% zegelv.

Trakteer uw gezin op SPAR-SPRITS.
Deze week ter kennismaking:
het grote pak 80 et en 16 et zegelvoordeel

DUBBEL SPARZEGELS:

Lekkere Sparsnoepjes: ZEGELYOORDEEL
Chocolade wichtgoed löOgr. 90 et 18 et
Toffee-melange zakje 49 et 10 et

l pak rijst extra
l glas Hollandse mosterd
l blik Fancy Pink zalm
l zak Smyrna rozijnen
l blik doperwten (fijn)
100 gram schouderham
l blik knakworst

VOORDEEL:

l pak a 250 gram chococirême
(in fraaie PLASTIC BOTERVLOOT)

Deze week 100 et 10 et

Verandering van spijs doet eten.

l pak droogkokende rijst en l zak tu t t i - f ru t t i
samen voor 129 et 13 et

12 et
14 et
32 et
12 et
24 et
12 et
26 et

1NÖEÜROE1DE
NAGELS..,
LIKDOORNS EN

r
Wintertijd

SLACHTTIJD
Uw eigen koelcel in huis.

Vraagt gratis inlichtingen.

Diepvrieskisten
en -kasten

in de betere merken, o.a. Esta, Linde,
Liebherr, A.E.G.

Prijzen: 350 liter kist voor f 850.—,
met gratis bederf-verzekering

en 5 jaar garantie.

Fa* Oelen-Wiltink
't Hoge 26 Telefoon 1656

geeft de service die U verwacht!

KVAIEN

«.... '
VOEITZJCH AIS

%*#**»'
NA'M

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342

Kwaliteit is no. 1
zegt Uw bakker!

PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

En toch . . . .

wordt net voorjaar
en U verlangt er naar de ramen en deuren eens

los te gooien.

U denkt dan al haast weer aan dr -choonmaak.

^erlenka
Vitrage

maakt uw ramen gezellig.

Ragfijn, effen of met nopjes, kleine sierlijke
figuurtjes, rijke randen

de vitrage 1963 is er, fraaie vulling,
minder werk.

Een mooie „inkijk" en het mooiste
„uitzicht".

Over-
gordijnstof
die Uw huis verjongen.

Drukstoffen, Weefstoffen, Velours, Effen
Dobby-stoffen, Damasten.

Kg k, kies en keur l

Goede gordijnen, de mooiste „wand1

van Uw woning.

Hebt U Gordijnproblemen * * * *

wij zijn tot Uw dienst

MONTUREN

ÏEHOHNK
DE OPTICIEN DIE RLTUD

VOOR U KLAAR START.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

NtfUUSTC U£€FS£LS

Fa. Looman
VORDEN

oetter Set
nylons

INDE
NIEUWE

NOTEW-
KLEUREtt

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a.

L. Schoolderman

Blijf op goede voet
met Uwgezondheid..

draag Vredestein Laarzen!

Knielaars
13.75
Maten 40 t/m 48
Zwart.

Kuitlaars
11.50

Maten 40 t/m 47
Zwart.

Vredestein
betekent tevreden zijn!

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel



Met blijdschap en
dankbaarheid ge ven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Johanna Gerdina
(Joke)

G. R. van Neck
W. M. van Neck-

Jansen
Paul

Hengelo-G.19febr/63.
Noordink E 44

Hiermede betuig ik
mijn hartelijke dank
aan allen, die de 3e
februari voor mij tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

A. LUYMES.

Aan allen, die 14 fe-
bruari, met ons 50-jarig
huwelijk, blijken van
belangstelling en mede-
leven hebben betoond,
onze oprechte dank.

H. J. Arendsen
en echtgenote

Vorden,
Galgengoor C 108.

Voor de vele blijken
van medeleven tijdens
de ziekte en de deel-
neming na het overlij-
den van onze lieve
vrouw, moeder, be-
huwd-, groot- en over-
grootmoeder

Hendrika Wilhelmina
Bargeman-Bulten

willen wij U allen zeer
hartelijk danken.

Uit aller naam:
D. Bargeman

Vorden, febr. 1963.
„De Heege", C 21.

Gevraagd een net
MEISJE voor de huis-
houding, voor dag of
dag en nacht.
Fa. J. W. Albers,

Nieuwstad, Vorden

Gevraagd 2 DIENST-
MEISJES, Zutphense-
weg 83, Vorden.

Gevraagd 'n arbeider
voor enige dagen per
week of'n aankomende
knecht. H.Weenk
„op Weenk", Linde
E 39, Vorden.

Net persoon zoekt zo
spoedig mogelijk kost-
huis in 't centrum van
Vorden. Brieven nr. 20
bureau Contact.

Te koop of te huur
gevraagd

een woning
met tuin, in het dorp
of buitenaf. Brieven
onder nr. 30 bureau
Contact.

Te huur of te koop
gevraagd WONING
of gedeelte van woning
in Vorden. Inlichtingen
bureau van dit blad.

Te koop l huishoud-
kachel, crème, met
gietijzeren binnenplaat,
z.g a n , bij Tragter,
Zutphenseweg 95,

Vorden

Te koop een groot
FORNUIS, geschikt
voor centrale verwar-
ming en 3 elektrische
BOILERS van 10 Itr.
Wiekart Dorpsstr. 30

Te koop rogge- en
haverstro en 2 gier-
vaten, 500 en 1000 Itr.
J. Korenblek, Hackfort
C5

Te koop prima ge-
wonnen HOOI aan
balen. H.Gosselink
Wichmond.

Te koop de HELFT
of een VIERDEL van
een vette r.b. pink.

E. Knoef, Linde

Herplaatsing wegens misstelling.

Heden overleed nog geheel onver-
wacht in het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen onze geliefde zuster en schoon-
zuster

Mina Harmsen
Wed. van H. J. Klein Nengerman

in de ouderdom van bijna 65 jaar.

Zij ruste in vrede.

Utrecht: Wed. Hamer-Harmsen

Vorden: Fam. G. Noppert-Harmsen

B. Aalderink

Den Helder: A. Cornegoor

Eefde, 17 febr. 1963.

Na een kortstondige ziekte nam de
Here van ons weg, onze inniggeliefde
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
en Broer

Derk Willem Hiddink
echtgenoot van G. Barink

in de gezegende ouderdom van bijna
80 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was,
troost ons in dit zware verlies.

Vorden: G. Hiddink-Barink
„ G. C. Rietman-Hiddink

W. Rietman
G. J. Hiddink
J. Hiddink-Rietman

Warnsveld: C. J. Beeftink-Hiddink
H. J. Beeftink

Zaandam: J. Zwart-Hiddink
J. Zwart

Almen: J. Hiddink
H. Hiddink-Eskes

Rijswijk Z.H: G. Wuestenenk-Hiddink
J. Wuestenenk
en kleinkinderen

Vorden: J. W. Hiddink

Vorden, 21 februari 1963.
B 102.

De begrafenis heeft plaats gehad
dinsdag 26 februari op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm, onze
geliefde Zuster, Schoonzuster en Tante

Berendina Teunissen
weduwe van G. J. Koetsier

in de ouderdom van bijna 76 jaar.

Vorden: fam. Wed. J. W. Wentink

fam. H. Flamma

fam. J. Gr. Enzerink

Gorssel, 26 februari 1963.

Mevrouw!
En toch wordt het lente.
En toch gaat u aan de schoonmaak.
Zo vast als 2x2 vier is.

Stelt U zich nu alvast in verbinding met
onze stoffeerder. Hij doet het keurig en
staat steeds tot Uw dienst.

fa. B. Lammers - G. W. Luimes

EEN PRACHT KOLLEKTIE

EXCLUSIEVE

Voorjaars- en
Zomerstoffen
Komt U eens geheel vrij-
blijvend kijken bij

Fa. LOOMAN
VORDEN

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen

Telefoon 06756-323

„Het Binnenhuis91

Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Vorden - telefoon 1314

Luxaflex
JALOUZIEËN

's Zomers weren zij de zonnehitte!

's Winters houden zij de warmte binnen!

Door hun perfecte sluiting zijn
LUXAFLEX JALOUZIEËN

de ideale raam-afsluiting voor
vertrekken, die men goed moet
kunnen verduisteren (slaapka-
mers).

Grote duurzaamheid
5 jaar schriftelijke garantie

Gemakkelijke bediening
Een „Luxe" die U zich niet behoeft

te ontzeggen.

Wilt U er meer over weten, vraagt

U dan nadere inlichtingen.

Zie onze speciale Luxaflex-etalage

r
UITVOERING

Chr. Meisjes- en
Jongelieden ver.
op zaterdag 2 maart a.s.

in gebouw Irene.

.Opgevoerd zal worden het prachtige
toneelspel

„Het Sterrekind"
Verder zang, schets enz.

Aanvang 7.45 uur.

Entree f 1.25 (bel, inbegr.)

Deze avond mag u beslist niet
missen!

AUTOVERHUUR
Boesveld Vorden

Telefoon 06752-1329

Verhuur met en zonder chauffeur.

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 maart, 8 uur

Zij, die zich verkopen
met: Giselle Pascal - Raymond Pelle-
grin.
Een film, die voor de waarheid dur f t
ui t te komen . . . .
Een aanklacht tegen een schijnheilige
maatschappij.

C Toegang 18 jaar

f 1.50 - f 1.25 - f l— (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373

niet op zondag.

Deze week weer enorme koopjes
IN ALBERS' ZELFBEDIENING!!

VOOR EEN PLOTSELINGE VISITE:
l grote pot meikersen op sap met l potje abrikozen

samen 158 et
4 blik vruchten op sap
(kersen, frambozen, bramen en aardbeien) samen 249 et

Alleen deze week Edammer kaas per kwart 119 et
Margarine 3 pak 79 et

Zojuist ontvangen!
Ie soort frambozen-bessenjam van DH et voor 79 et
PROFITEERT HIERVAN!!

NIEUW! BROEKEMA THEEBUILTJES
Volgens Zwitsers recept, zonder koordjes.
20 builtjes voor 79 et

Neem ook Broekema koffie en thee en spaar de lege zakken
voor prachtige cadeau's. Reclame-koffie per pak 89 et

Haagse leverworst
Casselerrib

150 gram
100 gram

39 et
69 et

GROENTEN DUUR EN NIET TE KOOP l
Grote potten capucijners kant en klaar 59 et
Grote potten bruine bonen kant en klaar 59 et
Litersblikken appelmoes van goudreinetten 79 et
Gedroogde appeltjes 200 gram 99 et
Gedroogde abrkoosjes 200 gram 89 et

Verwen uw hond en voer hem FLORITA hondenvoer!

Ruime sortering KOEKJES en BISCUITS.
De lekkerste banketbakkerskoekjes

vanaf 59 et per 250 gram
Heerlijke knappende biscuits 250 gram 39 et

KOOPJE 5 pak lucifers 89 et
Grote fles eishampoo 98 et
Sunil het 2e pak HALF GELD

Wij hebben ze weer de grote Chinese pinda's -r>00 gr 98 et
Vanillesuiker NU 12 zakjes 39 et
Diverse smaken jams NU per pot 59 et

X WAARDEBON X

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u n
2 blik soepballen vóór 79 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Koopjes van de week
Heren Weekend Shirts

nieuwe dessins, nu slechts 6.95

Poplin Khaki Werkhemden
maten 36 t.e.m. 42, nu slechts 4.95

Blauwe Orcon Sanfor Overalls
maat 48 t.e.m. 56, nu 9.75

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L SCHOOLDERMAN - VORDEN
MERUmiKElEH tegen lage prijs!

Bij 250 gr koffie l Groninger koek
250 gram Ringers cacao voor
l pot pindakaas 72 et

met reep chocolade voor
l pot echte honing 108 et

met reep chocolade voor
Elk 2e blik Appelmoes voor

per blikje

79 et
69 et

5 et

5 et
69 et
59 etSoepballetjes

l zak zuurkool en l
1 grote rookworst J

2 rol beschuit
250 gram koekjes
250 gram choc. hagel

met reep chocolade
Heel blik Bruintje Beer Biskwie

NU 165 et

samen 168 et

55 et
59 et
75 et
5 et

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

BIGGEN te koop.
Joh. Wesselink,

Kranenburg

3 tomen BIGGEN te
koop. G. Vliem
„de Eersteling*

Te koop een roodb.
nuchter STIERKALF
B. Voskamp,

„de Voskuil"

Te koop zwaar roodb.
STIERKALF.
J. W. Wesselink,

„'t Elshoff"

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414



Nu ook gevestigd te Vorden, de bekende Zutphense Auto-, Motor- en Scooterrijschool

Wij geven autorijles met:
Opel Records

B.M.W. L.S. 700

Vrachtauto Opel Blitz

Motor- of scooterrijles met:
Honda dream en

Vespa scooters 1963

L AM BERT H ADDERS
Wilt U goed en goedkoop autorijles nemen, voor f 8.— (onbeperkt aantal uren) leren wij U het
schakelen, ontkoppelen, remmen, sturen enz. op onze nieuwe auto-les-trainer, enig voor deze omgeving.

LET OP: wie zich opgeeft voor autorijles geven wij als reklame van 2 maart
t.m. 9 maart 1963 de lessen op onze auto-trainer gratis.

Theorielessen donderdagsavonds 8 uur in café „de Zon".
Deze lessen worden met modern lesmateriaal gegeven, gedipl. instructeurs, tevens in bezit van het
F.N.O.P. en V.A.M.O.R diploma alle categorieën.

Opgave voor rijlessen:

LAMBERT HADDERS - Stationsstraat 3-5 ZUTPKEN - Telefoon 06750-4696
GEORGE SEESIHG Burg. Galléestraat 14 - VBRBEN - Telefoon 1414

of op de theorie-avonden, ingaande 14 maart

Homoeopatische
Aambeiendruppels,
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Ze na w s t e r kende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

H.H. Landbouwers.

Vredestein
Rubberlaarzen
prijs f 13.75

G. W. Luimes
B. Lammers

Telefoon 1421

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Bupro-yas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

f 7.65 pei fles
KEUNE

VERWOESTBAAR

EDELSTAAL

MET EXTRA

ALUMINIUM BODEM

Tijdelijk (van 16 februari tot 2 maart)

2
tegen inlevering van lifT oude versleten pan.

Vraag Inlichtingen bij:

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364 - Vorden

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Sir Edwin Pullovers
en Truien

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

de opgaande lijn
Uw vermogenspositie stijgt en uw inkomen
neemt toe met een goed financieel advies.
Vandaar, dat wij de opgaande lijn als
symbool voor onze bank namen. Een symbool
van vooruitgang voor spaarder, rekening-
courant houder en gebruiker van bankkrediet.

\99Coöp. Boerenleenbank „VORDEN
RAIFFEISENBANK Ruurloseweg 21

AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT

FOKCOKRUIM
:j:|:| Verkrijgbaar bij

tot in de k-r-u-i-m-e-l verzorgd!

A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Concordia Hengelo-G.
Volgende week zaterdag 9 maart

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

Jongeman (21 jaar) m. gymnasium-opleiding,
zoekt voor hem passende werkzaamheden.
Inlichtingen Bureau Contact.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
boterhamworst 55 et

55 et
200 gram boterhamw
200 gram ontbijtspek
200 gram tongeworst
200 gram leverworst
200 gram ham

55 et
36 et

100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
AFDELING VORDEN C.B.T.B.

JAARLIJKS FEESTAVOND
vrijdag 8 maart '63 in zaal Eskes.
Aanvang 7.45 uur.

O.m. komt d^Pgevierde schrijver
de heer J. W. OOMS
voor ons optreden.
VERDER DE NODIGE
ATTRAKTIE.

Wij verwachten al onze leden met
hun vrouwen. Ook belangstellenden
eveneens hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Te koop wegens omstandigheden N.S.U.-
BROMFIETS, in zeer goede staat.
Inl. H. W. Groot Enzerink, Tel. 1254.

BILJARTEN
De wedstrijden die deze week door de Vordense
biljarters gespeeld werden eindigden allen in een
gelijkspel.
KOT I behaalde in de uitwedstryd tegen Martin I
een verdienstelijk 3—3 gelijkspel. De KOT-ers
waren deze avond goed op dreef.
KOT II schijnt het nu ook op gelijke spelen gemunt
te hebben, want ook afgelopen week tegen Con-
cordia III werd de uitslag 4—4.
De ontmoeting KOT IV—Meulenbrugge II werd
uitgesteld. KOT III had vryaf. Dinsdagavond staat
er voor KOT I een zware wedstrijd op het pro-
gramma tegen Piet van der Pol I uit Zeddam.
KOT III dat nog steeds aan de leiding staat in
klasse EI gaat op bezoek bij 't Averenck V te
Hengelo.
De Zon I ging vrijdagavond op bezoek bij Groene
Jager waarbij de punten eveneens werden gedeeld.
De Zon II kwam zeer goed voor de dag door de
Elter I thuis een puntje af te snoepen (4—4).
Deze week gaat De Zon II op bezoek bij Drempt II.
De Zon I is vrij, doch zal nu een vriendschappelijke
wedstrijd spelen tegen de biljartvereniging van de
Gems.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

KRANENBURGSE CARNAVALS l KUSTEN
De Deurdreajers", de jubilerende Ca rnava l sve ivn i -
ging, heeft de drie-dolle-dagen dit jaar, ter j.
genheid van haar eerste lustrum, op wel bijzoiul, r
geslaagde wijze georganiseerd. Hel is een feest ge-
worden nog grootser en nog uitbundiger dan andere
jaren.
Zondagmiddag startte het feest met het grote
Kindercarnaval en de glorieuze intocht van Prins
Cornelis de Eerste met zijn gevolg. Ondanks de
koude en ondanks de sneeuw waren er honderden
kijklustigen naar de Kranenburg gekomen.
Tegen 2 uur arriveerde Prins Cornelis de Eerste
met zijn beide adjudanten in een raket, welke ge-
lanceerd was op „Cape Carnaval". De muziekver-
eniging „Concordia" haalde het gezelschap onder
v i-olijke tonen binnen. Van de kostumering was bij-
zonder veel werk gemaakt. Ruim 80 kleuters l i epen
mee. Voorzitter dhr. J. Hartman verwelkomde het
hoge gezelschap waarna de jeugd in zaal Schoena-
ker een gezellige middag werd aangeboden. Prins
Cornelis had hier de leiding. Op kostelijke wijze kon
de jeugd, die ten getale van ca. 400 aanwezig was,
hier genieten van de belevenissen van Jan Klaassen
en Katrijn met hun poppenkast. Het duo mevr.
Wellink-Hennigfels en dhr. E. Eykelkamp mochten
voor hun vertoningen een daverend applaus in ont-
vangst nemen. In de pauze werden de prijzen van
het Kindercarnaval bekend gemaakt.
Groepen: 1. „De Poesjes"; 2. „Donald Ducks".
Paren: 1. „Roodkapje en de Wolf"; 2. „Boer en
boerin"; 3. „Boer en boerin"; 4. „Boer en boerin uit
Staphorst"; 5. „Tamboer-maitre".
Individuelen: 1. „Slangenbezweerder"; 2. „Haan";
3. „Tuinman"; 4. „Pater Laurens"; 5. „De Nar";
6. „De Haas"; 7. „Miss Africa"; 8. „De Arabier";
9. „Pierrot"; 10. „Miss Lente"; 11. „Bakker"; 12.
„Schoonmaak"; 13. „Margriet"; 14. „Cowboy";
15. „Cowboy".
De jeugd werd nog verrast met een flinke tractatio.
Zondagavond was zaal Schoenaker tot de laatste
plaats bezet tydens de grote bonte avond, georga-
niseerd door „De Deurdreajers". In de prachtig

Altijd gaat huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

versierde feestzaal riep voorzitter Hartman in 't
bijzonder welkom pastoor Bodewes, gardiaan v. d.
Heyden, kapelaan Wienk en pater Bartels o.f.m.,
„Geurt van Geurt" (de conferencier), de „Favori-
ta's" en het r.k. Zangkoor „Cantemus Domino".
Spr. bracht naar voren, dat er drie redenen waren
om dit feest bijzonder te vieren. Naast de voor-
avond van het eigenlijke Carnavalsfeest, hebben
de thans de prachtige nieuwe zaal Schoenaker en
vieren we het eerste lustrum. We hebben thans 171
leden. Hierna overhandigde spr. de sleutels van het
Carnavalsrijk aan Prins Cornelis I, die met een da-
verende inzet van het „nieuwe" Carnavalslied de
stemming er meteen inbracht. Het werd een zeer
geslaagde avond waaraan velen hun medewerking
verleenden.
Tussen de bedrijven door werden enkele prominente
figuren gedecoreerd in verband met hun vele ver-
diensten voor de Carnavalsvereniging t.w. dhr.
P. B. H. Schoenaker als „Koperen biertapper" van
de „Deurdreajers", dhr. A. Wissink, dirigent van
het Zangkoor „Cantemus Domino" als Prinselijk
dirigent, dhr. B. Eykelkamp als „opper-operazan-
ger" en last but not least de beide prinselyke Ad-
judanten, die nu als opper-adjudanten „Hermanus"
en „Hendrikus" in het Carnavalsrijk zullen voort-
leven. Al met al een daverende inzet van het Car-
navalsfesty'n.
Maandagavond werd het Carnavalsfeest voortge-
zet. Bijna iedereen was gekostumeerd en ondanks
de koude buiten, heerste er in de feestzaal een uit-
bundige carnavalsstemming. Onder de vrolijke to-
nen van het orkest „The Rhythm Stars" werd het
feest tot diep in de nacht voortgezet.
Dinsdagavond was de belangstelling weer zeer
groot. Ook nu kende de vreugde geen grenzen en
waren er weer tal van gekostumeerden, waarvan
velen een der beschikbare prijzen in de wacht sleep-
ten. „De Deurdreajers" kunnen terugzien op een
zeer geslaagde Carnavalsviering.


